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Section-A 
1. Answer any five questions in all, selecting at least one but not more than two 

          from each unit.        (2 x 5=10) 

প্রতিটি ইউতিি থেকে েমপকে এেটি অেচ অিতিে দুটি প্রকের উত্তরসহ থমোি পোাঁচটি  

প্রকের উত্তর  দোও।       

 

Unit – I: Economic Activity: Agriculture 

 

a) What do you mean by crop diversification? 

শষ্য বৈচিত্র ৈলতে চি বৈোঝ? 

b) What is the basis of Whittlesey’s classification of world agricultural regions? 

Whittlesey চিতের চিচিতে পচৃিৈীর িৃচষ্ অঞ্চলগুচল িোগ িতরতেন? 

c) Mention the major areas of coffee plantation in Asia. 

এতিয়ো’র প্রিোি েতি বোতিচো থেত্রগুতির িোম উকেখ ের।  
 

Unit – II: Economic Activity: Industry 

 

d) What are the geographic factors influencing the location of industries? 

চশল্প অৈস্থোতনর বিৌগচলি িোরণগুচল চি চি?  

e) Mention two negative impacts of industrialization on environment. 

চশতল্পোন্নয়তনর ফতল পচরতৈতশর ওপর দুটি িু-প্রিোৈ উতেখ ির। 
f) What are the basic assumptions of Losch’s model of industrial Location? 

Losch এর তিল্প অবস্থোি সংক্রোন্ত মকেিটির মূি িিতগুতি তে তে?  

 

Unit – III: Economic Activity: Trade, Transport and Tourism 

 

g) What is the Marrakesh Agreement? 

Marrakesh Agreement চি? 

h) What is GATT? 

GATT তে?  
i) Define Ecotourism 

Ecotourism এর সংজ্ঞো দোও।  

 

 

 

 



SECTION - B 

2. Answer any five questions in all, selecting at least one but not more than two from each 

unit.               (4×5=20)  

প্রতিটি ইউতিি থেকে েমপকে এেটি অেচ অিতিে দুটি প্রকের উত্তরসহ থমোি পোাঁচটি  

প্রকের উত্তর  দোও।       

 

Unit – I: Economic Activity: Agriculture 

 

a) Discuss the problems of tea plantation in India. 

িোরেৈতষ্ ে িো ৈোগোন চশতল্পর েমেযোগুচল েম্পতিে আতলোিনো ির। 
b) State the applicability of Weaver’s Crop Combination Model in the present context. 

বিতমোি েোকির সোকপকে Weaver-এর শেয েমন্বয় মতেলটির প্রতয়োগ ব োগযেো আোতলোিনো 

ির। 
c) Discuss the present-day relevance of Von Thunen’s Agricultural Land Use model. 

আধুচনি  ুতগ Von Thunen-র িৃচষ্ িূচম ৈযৈহোর মতেলটির প্রোেচিিেো আতলোিনো ির। 
 

Unit – II: Economic Activity: Industry 

d) Briefly discuss with examples the role of transport in industrial location. 

চশল্প অৈস্থোতন পচরৈহতনর িূচমিো উদোহরণেহ েংতেতপ আতলোিনো ির। 
e) What are the basic assumptions of Weber’s Industrial Location theory? 

ওতয়ৈোতরর চশল্প অৈস্থোন েতের মূল শেেগুচল উতেখ ির। 
f) What are the major factors for the development of the Mumbai-Pune industrial region? 

মুম্বোই-পুতণ চশল্পোঞ্চল গত়ে ওঠোর প্রধোন িোরণগুচল চি চি?  

 

Unit – III: Economic Activity: Trade, Transport and Tourism 

g) Discuss the role of WTO in international trade. 

চৈশ্ব ৈোচণতযয WTO-র িূচমিো েম্পতিে বলখ। 
h) What are different types of tourism in India? Give examples. 

িোরেৈতষ্ ে প েিতনর প্রিোরগুচল চি চি? উদোহরণ দোও।  
i) Discuss the stages of tourism evolution as mentioned by R. W. Butler. 

R.W. Butler দ্বোরো উচেচখে প েিন চৈৈেেতনর চৈচিন্ন প েোয়গুচল েংতেতপ আতলোিনো ির। 
 

SECTION – C 

 

3. Answer any one question.        (10×1=10)  

থে থেোকিো এেটি প্রকের উত্তর দোও।    

 

a) Write a short note on mixed farming. 

চমশ্র িৃচষ্ েম্পতিে এিটি েংচেপ্ত টিিো বলখ।  
b) Examine the impacts of recent mineral based industrial activities on environment. 

েোম্প্রচেিিোতল চৈচিন্ন খচন চিচিি চশল্প িো েিলোতপর পচরতৈতশর উপর প্রিোৈ 

আতলোিনো ির।  
c) Discuss the problems and prospects of tourism industry in West Bengal. 

পশ্চিমৈতি প েিন চশতল্পর েমেযো ও েম্ভোৈনোগুচল েম্পতিে আতলোিনো ির। 


